
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
 

การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปการศึกษา  2554  
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บทที่  2 
การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 

2.1 นโยบายดานการประกันคุณภาพ 
   

  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติหมวดท่ี  6  เร่ือง  มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ไดกําหนดใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ โดยใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  ในฐานะเปน
องคกรมหาชน   ทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก   เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเสนอ
ผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนน้ัน  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยดําเนินการมาต้ังแต ปการศึกษา 2548 มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 
2.2  ข้ันตอนการจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหสถานการณ  (SWOT Analysis) 

จัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย กลยุทธ 

กําหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 

จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 

วิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

นําระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกตใชเพ่ือจัดระเบียบและสภาพแวดลอมของสํานัก 

นําระบบมาตรฐานคุณภาพดวยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกตใชในการควบคุมกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบ 

นําผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพมาเขียน SAR 

เตรียมการเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 

เตรียมการเพ่ือรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

กําหนดมาตรฐานและเกณฑการประเมินของ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ขั้นตอนที่ 6 นําระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกตใช    เนื่องจาก  5 ส  เปนระบบคุณภาพข้ันตนท่ีเนนเรื่องของ
การจัดระเบียบการจัดสภาพแวดลอมท่ีดีของหนวยงาน โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการ
พัฒนาหนวยงาน  การจัดทํา 5ส จะทําใหสถานท่ีทํางานนาอยู มีการดูแลเครื่องมืออุปกรณ  มีการ
บงช้ี  มีการจัดเก็บเอกสารเปนระบบ  และมีวิธีการข้ันตอนการทํางานชัดเจน    การกําหนด
กิจกรรมตางๆ จะดําเนินการโดยบุคลากรภายในขององคกรรวมกันจึงถือไดวาเปน  การ
บริหารงานแบบมีสวนรวม และกิจกรรม 5 ส นี้  ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพดานตางๆ 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานการณ  หนวยงานจะตองมีการวิเคราะหสถานการณ โดยวิเคราะหจากปจจัย
ภายนอก และปจจัยภายใน สําหรับการวิเคราะหปจจัยภายนอก ทําใหทราบวาปจจัยดานสังคม 
วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแขงขัน กฎหมาย พ.ร.บ. มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา  ในแง
บวกหรือลบ ถาเปนแงบวกถือเปนโอกาสท่ีดี แตถาเปนลบถือเปนภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการ
ทํางาน  หลังจากน้ันวิเคราะหปจจัยภายในเพื่อใหพบจุดแข็ง หรือจุดออนของสถานศึกษาเพ่ือเตรียม
หาแนวทางพิจารณาวา  ถาเปนโอกาสและจุดแข็งจะไดเรงดําเนินการ  แตถาจุดออนจะตองรีบจัดทํา
แผนพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย แผนกลยุทธ  เพื่อใหทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศ
ทางการดําเนินการของสํานัก ฯ วาจะมีทิศทางไปในทางใดและจะตองปรับบทบาทของหนวยงาน มี
วิสัยทัศน  ดังน้ี 
               “สานสัมพันธ รวมพลังมุงพัฒนาสูหนวยงาน ฐานขอมูลดานวิชาการและงานทะเบียน   
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย” 

ขั้นตอนที่ 3 กําหนดนโยบายคุณภาพของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดกําหนดนโยบายเพ่ือเปนการ
แสดงความมุงม่ันวาสํานักฯ ไดใหความสําคัญดานงานวิชาการและงานะเบียน  มุงเนนคุณภาพอยาง
แทจริงตาม และเพ่ือประโยชนโดยตรงแกผูรับบริการ  โดยนโยบายคุณภาพของสํานักฯ 
           “มุงมั่นพัฒนาการศึกษาดานวิชาชีพ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 
เพ่ือพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพคูคุณธรรม ตอบสนองความพึงพอใจของผูรับบริการสู
มาตรฐานสากล” 

ขั้นตอนที่ 4 จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  สํานักฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 
รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะทํางาน  ทําหนาท่ีอํานวยการดานการจัดทําระบบ
คุณภาพ สนับสนุน  สงเสริม  ใหคําแนะนําฝกอบรม  เพื่อทําใหการดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะหความตองการของนักศึกษาสถานประกอบการและผูมีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholders)   
วามีความตองการในการจัดการศึกษาหรือดําเนินการกิจกรรมทางการศึกษาอยางไรบาง เพราะถือวา
กลุมบุคคลเหลาน้ีเปนผูรับบริการทางการศึกษา  และการท่ีทราบความตองการจะทําให สํานักฯ   
ไดตอบสนองความตองการ  และความพึงพอใจของผูรับบริการอยางแทจริงและนําขอมูลนี้มาวาง
แผนการจัดการศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 7 นําระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยกุตใชควบคุมกระบวนการจัดการศึกษา  เนื่องจากในการ

จัดการศึกษา การท่ีจะพิจารณาผลลัพธของการบริการทางการศึกษาจะตองพิจารณาจาก  
Input              Process              Output            Outcome  การนําระบบมาตรฐาน  ISO  9001  มา
ประยุกตใช  สามารถทวนสอบการทํางานได และมีรองรอยของหลักฐานยืนยันกิจกรรมตางๆ ทํา
ใหมั่นใจไดวาสถานศึกษาไดดําเนินการภายใตกลไกคุณภาพอยางแทจริง 

ขั้นตอนที่ 8 มทร.พระนครไดกําหนดมาตรฐาน  เกณฑการประเมิน และตัวบงช้ี  เพื่อใหทุกหนวยงานใชเปน
การพัฒนาใหเขาสูมาตรฐานสากล  โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ.  สมศ.  ก.พ.ร.   

ขั้นตอนที่ 9 นําผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพ  มาเขียนรายงานการประเมินตนเอง   
(Self - Assessment Report : SAR)  

 

ขั้นตอนที่ 10 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  เมื่อไดจัดทําระบบคุณภาพและเขียน SAR  ตาม
มาตรฐานท่ีไดกําหนด มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  คือมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
ซึ่งถือเปนการประกันคุณภาพภายใน และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริการการศึกษาท่ีตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  มีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอตนสังกัดและเปดเผยตอ
สาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 11 เตรียมการเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   
ไดกําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มีฐานะเปน
องคกรมหาชนทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงและนําเสนอผลการ
ประเมินตอหนวยงาน  ท่ีเกี่ยวของและตอสาธารณชน    

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
-      เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีแนวทางดําเนินงานดังน้ี 
1. กําหนดภารกิจของบุคลากรในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. กําหนดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. กําหนดใหมีการจัดหาเทคโนโลยีมาใชในงานบริการตาง ๆ 
4. กําหนดใหจัดทําระบบฐานขอมูลในงานบริการทุกประเภท 
5. กําหนดใหมีการพัฒนาตัวช้ีวัดในการประเมินคุณภาพภายใน 
6. กําหนดใหมีการประเมินตัวช้ีวัดในการประเมินคุณภาพภายใน 
- แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- ใหมีการประเมินการทํางานของบุคลากร 
- ใหมีเครือขายความรวมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ระหวางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและหนวยงานอื่น 
- พัฒนาระบบการวางแผนการจดัสรรงบประมาณในรูปของแผนงานใหชัดเจน 
- กําหนดอัตรากาํลังใหสอดคลองกับภารกิจ 
- สงเสริมใหมีการนําขอมูลขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพรสูสังคมและชุมชน 
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แผนภูมิท่ี  2-2  
แผนการดําเนินงานขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเตรียมการ 

 

1. เตรียมความพรอมของ
บุคลากร 

 สรางความตระหนัก 
 พัฒนาความรูและ

ทักษะ 
2. แตงต้ังกรรมการ
ผูรับผิดชอบ 

 

การดําเนินงาน 

 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน  (P) 
 กําหนดเปาหมาย  หรือ

มาตรฐานการศึกษา 
 จัดลําดับความสําคัญของ

เปาหมาย 
 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
 กําหนดระยะเวลา 
 กําหนดงบประมาณ 
 กําหนดผูรับผิดชอบ 

 

จัดทํารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจําป 

 รวบรวมผลการ 
ดําเนินงานและผลการ
ประเมิน 

 วิเคราะหตามมาตรฐาน 
 เขียนรายงาน 

 

การรายงาน 

 

2. ดําเนินการตามแผน  (D) 
 สงเสริม สนับสนุน 
 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร 
 กํากับ  ติดตาม 
 ใหการนิเทศ 

 

3. การตรวจประเมินผล  (C) 
 วางกรอบการประเมิน 
 จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ 
 เก็บขอมูล 
 วิเคราะหขอมูล 
 แปลความหมาย 
 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  (A) 
 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 วางแผนในระยะตอไป 
 จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
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2.3 แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ 
 มทร.พระนคร  กําหนดแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและเปนระบบ  โดยการ
บริหารจัดการท่ีประกันคุณภาพสถานศึกษา  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  พอประมาณ  มี
เหตุผลและภูมิกันท่ีดี  ภายใตเง่ือนไข  2 เง่ือนไข  คือ  เง่ือนไขความรู (รอบรู  รอบคอบ  ระมัดระวัง) และ
เง่ือนไขคุณธรรม (ซ่ือสัตย  สุจริต  ขยัน  อดทน  แบงปน) สรางระบบประกันคุณภาพ  ดังนี้ 

แผนภูมิท่ี  2-3  แผนภูมิแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ 
 

 
 
 

 โดยมหาวิทยาลัย  ดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องดวยระบบและกลไก  ซ่ึงประกอบดวย 
 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  มหาวิทยาลัยไดพัฒนาคุณภาพโดย  กําหนดมาตรฐาน  ตัวบงช้ีและ
เกณฑประเมิน  สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  และองคประกอบคุณภาพ  10 องคประกอบ               
ซ่ึงมทร.พระนคร  กําหนดมาตรฐานคุณภาพเปน  10 องคประกอบ  80 ตัวบงช้ี  ครอบคลุมมาตรฐาน  สกอ.       
9  องคประกอบ  46 ตัวบงช้ี (เลือก  42 ตัวบงช้ี)  มาตรฐาน สมศ.  7 มาตรฐาน  48 ตัวบงช้ี (เลือก  42 ตัวบงช้ี)  
และตัวช้ีวัด ก.พ.ร.  4 มิติ  18 ตัวช้ีวัด  ดําเนินการควบคุมคุณภาพ ดวยการจัดทําแผน และวางแผนพัฒนา
หนวยงานและแผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนงานตางๆ  เพื่อกํากับการดําเนินตามเปาหมายคุณภาพท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  ถายทอดสูผูปฏิบัติทุกหนวยงาน และนําผลลัพธมาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยใหสมดุลภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 
  
 

การพัฒนาคุณภาพ 
(QC) 

การประกันคุณภาพ 
(QA) 

การตรวจติดตามคุณภาพ 
(QAu) 

การประเมินคุณภาพ 
-ภายใน (IQA)  

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ 

กระบวนการพัฒนา 
สูคุณภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ 
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 การตรวจสอบคุณภาพ  เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดและ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ท่ีกําหนด  พรอมท้ังแสดงผลงานของการตรวจสอบดวย
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดใหสถานศึกษาสง
รายงานการประเมินตนเองใหตนสังกัดตรวจสอบ  ภายในวันท่ี  30  กันยายน ของทุกป( 120 วัน หลังจากส้ินป
การศึกษา)  นอกจากนี้สถานศึกษาจะตองดําเนินการตรวจสอบ  ประเมินผลการดําเนินงานในโครงการ  
กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา(Audit)  เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงใหเกิดคุณภาพและประสิทธภาพมาก
ข้ึนในปตอไป 
 การประเมินคุณภาพ  เปนการประเมินคุณภาพโดยหนวยงานตนสังกัด  และประเมินคุณภาพโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือ สมศ.  ซ่ึงแบงออกเปน  2 
ประเภท คือ 

- การประเมินคุณภาพภายใน  เปนการประเมินคุณภาพโดยหนวยงานภายใน  3 ระดับ คือ  ระดับ
สาขาวิชา,  ระดับคณะ,  และระดับมหาวิทยาลัย 

- การประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการ
มหาชน) (สมศ.)  จะจัดดําเนินการตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสถานศึกษาควร
ใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ  ท่ีมีขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  ตลอดจน
บุคลากร  คณะกรรมการของสถานศึกษา  รวมท้ังผูปกครองและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษา
ใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนท่ีพิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามคํา
รองขอของ สมศ.  ซ่ึงการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแหงจะตองไดรับการประเมิน
อยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกๆหาปนับต้ังแตการประเมินคร้ังสุดทาย  และเสนอผลการประเมินตอ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชนทราบ 

 สรุปไดวาการตรวจประเมินสถานศึกษา  เปนข้ันตอนท่ีสําคัญข้ันตอนหน่ึงของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ท้ังนี้รูปแบบการตรวจประเมิน  ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมินสถานศึกษา  
จะเปนกลไกในการวัดคุณภาพและความถูกตองของผลการประเมิน  ซ่ึงจะนําไปสูการยอมรับของผูถูกประเมิน 
และเปนผลใหสถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางแทจริง 
 เพื่อใหหนวยงานนําระบบประกันคุณภาพและแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพไปถายทอดสู
ผูปฎิบัติไดชัดเจน  สํานักประกันคุณภาพ  มทร.พระนครจึงกําหนดเปนแผนภาพ/แผนผัง 4 เร่ือง ดังนี้ 

- การบริหารจัดการท่ีประกันคุณภาพสถานศึกษา 
- มาตรฐานและจํานวนตัวบงช้ีคุณภาพตามเกณฑ มทร.พระนคร และ สกอ. ปการศึกษา  2554 
- ผังกระบวนการ Business Flow  มทร.พระนคร 
- เปาหมายคุณภาพปการศึกษา 2554 
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แผนกลยุทธและ
แผนดําเนินงานการประเมินภายนอก

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  มาตรฐานมาตรฐาน
และพันธกิจและพันธกิจ

การวางแผนและ
จัดระบบ

การนําแผนสูปฏิบัติ
และกํากับติดตาม

การประเมินการประเมิน
ตนเองตนเองรายงานประจําป

ที่เปน
รายงานประเมินตนอง

การพัฒนาสถานศึกษาการพัฒนาสถานศึกษา
และความรับผิดรับชอบและความรับผิดรับชอบ

ของสถานศึกษาของสถานศึกษา

การบรหิาร
จัดการ

ความพงึพอใจ

การเงินและ
งบประมาณ

นวัตกรรม
และการเรียนรู

การบริหารจัดการ
โดยแผนและ

มุงผลลัพธ

ระบบขอมูล
และสารสนเทศ

ความโปรงใส
พรอมรบั

การตรวจสอบ

การบรหิาร
คุณภาพ

และประกัน
คุณภาพ

ความมีอิสระ
คลองตัว

การมีสวนรวม

การบริหาร
สอดคลองกบั
จุดมุงหมาย
ของ พ.ร.บ.
และมาตรฐาน
การศึกษา

ความมีเหตุมีผล

ความมีเหตุมีผล

คุณ
ธรร
มจ
รยิธ
รรม

คุณ
ธรร
มจ
ริยธ
รรมความรอบรู

ความรอบรู

ควา
มพอ

ประ
มาณ

ควา
มพอ

ประ
มาณ

กา
รมี
ภมู
คิุม
กนั
ทีด่ี

กา
รมี
ภมูิ
คุม
กัน
ทีด่
ี

วิสัยทัศน
และมาตรฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการใหสมดุล

การบริหารฐานมหาวิทยาลัย
ระบบมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการ
ที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธยิานุวัฒน
ผอ.สมศ.

มีภูมิคุมกนั
ในตัวที่ดีมีเหตุผล

พอประมาณ

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง

เงื่อนไขความรู
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน)

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม

กาวหนาอยางสมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

นําสู

การบริหารจัดการใหสมดุลการบริหารจัดการใหสมดุล
การเงินและงบประมาณ (Financial)

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  มาตรฐานมาตรฐาน  
และกลยุทธและกลยุทธ

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ความพึงพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

การบริหารจัดการ
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

การเรียนรูและนวัตกรรม 
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

ตัวบงชี้การบริหารฐานตัวบงชี้การบริหารฐานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ( (UBM) UBM) 
เพื่อประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญเพื่อประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ

UBM

มรีะบบบริหารและจดัการศึกษาที่สอดคลอง
กับจดุมุงหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ

มอีิสระคลองตัวในการบริหารวชิาการ
การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
การบริหารทั่วไป

มีการบริหารจดัการ
แบบมสีวนรวมจากทุกภาคสวน

มรีะบบบริหารและการจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

มรีะบบบริหารและจัดการศึกษา
ที่พรอมรับการตรวจสอบ
คุณภาพและประสิทธิภาพ

การพัฒนาคุณภาพ
(QC)

 กําหนดมาตรฐาน
 วธิีการพัฒนา

 จัดทรัพยากรสนับสนุน

การประกันคุณภาพ
(QA)

การตรวจติดตามคุณภาพ
(QAu)

การประเมินคุณภาพ

-ภายใน (IQA)
- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ

พัฒนาสูคุณภาพกระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพ

ระบบประกันคุณภาพ

อางอิง.....สมศ…..    
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2.7  ผังกระบวนการ (Business Flow)    มทร.พระนคร                     

วางแผน เตรียมความพรอมกอนการเรียนการสอน ระหวางการจัดการเรียนการสอน การจบการศึกษา 

 จัดทําแผนการเรียน 
 กําหนดผูสอน  
 จัดทําตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ   

 ประเมิน/ พิจารณาหลักสูตร*** กว. และคณะ 
 จัดทําโครงการสอน***ผูสอน/สาขาวชิา 
 เตรียมหอง/อุปกรณการสอน***ผูสอน/สาขาวิชา 

 แผนยุทธศาสตรชาติ 
 แผนกระทรวง 
    ศึกษาธิการ 
 แผนสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 แผน มทร.พระนคร 
 แผนคณะฯ  
 แผนหนวยงานยอย 
 
 
 
 
 
 
 แผนปฏิบัติงานประจําป 
 แผนงาน/โครงการ 

 
 
 
 
 วิเคราะหความตองการ 
 แผนรับนักศึกษา 
 รับสมัคร/สอบคัดเลือก***สสท/ มทร. 

 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม***สสท/ กองคลัง 

 งานทะเบียนนักศึกษา 
 เพิ่ม เปลี่ยน ถอน 
 ออกหนังสือรับรอง 
 ตรวจสอบวุฒิ 
 ตรวจสอบผลการเรียน 
 ปฏิทินการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ปฐมนิเทศ 
 พัฒนาวินัย คุณธรรม/ จริยธรรม 
 ศิลปวัฒนธรรม 
 การจัดกิจกรรม นศ. (สโมสร/ชมรม, กีฬา) 
 สวัสดิการ รด. กยศ. 

 งานวิจัยและพัฒนา 
 งานสงเสริมและบริการ

วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเรียนการสอน 
 บันทึกผลการสอน 
 วัดและประเมินผล 
 ประเมินผูสอน 
 บํารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ 
 ใหคําปรึกษา (อ.ที่ปรึกษา) 

 หองสมุด 
 ศูนยเรียนรูดวยตนเอง 
 ศูนยนวัตกรรม/ 

พัฒนาสื่อ(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

 

  ปจฉิมนิเทศ ***     
งาน กิจการนศ. 

  ออกเอกสารจบ
การศึกษา***สสท. 

  ติดตามผูสําเร็จ
การศึกษา ***          
งานกิจการนศ. 

 ชมรม/ สมาคม/    
ศิษยเกา /ผูปกครอง 

 
 
 
 
 

 

  
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
  

หมายเหต ุ           คือ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ของคณะ            คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ที่เกี่ยวของ          *** คือ  ผูที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ 
 

PM 11 
แผนงาน/งปม.
แลติดตาม
ประเมินผล 

 

PM 22 
การปฏิบัต ิ

การแกไขและ
การปองกัน 

 

PM 21 
การทบทวน
ของฝาย

บริหารดาน
คุณภาพ 

PM 20 
การประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

ประเมินผล 

PM 19 
การควบคุม

เอกสารคุณภาพ
และบันทึกขอมูล 

PM 18 
งานวิเทศ
สัมพันธ 

PM 17 
งาน
บริการ 

PM 16 
งานคลังและ

พัสดุ 
 

PM 15 
งาน 

บุคลากร 

PM 12 
งาน

สารสนเทศ 
 

PM 13 
งาน

ประชาสัมพันธ 
 

PM 14 
งาน 

สารบรรณ 

PM 03 
การรับนักศึกษาใหม 

***งานแผน 

PM 10 
การจบการศึกษา 

***งานหลักสูตรและ
สาขาวิชา 

PM 02 
การบริหารหลักสูตร 

PM 01 
การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร/

แมบท 

PM 04 
การจัดการเรียนการสอน 

PM 05 
งานทะเบียน 

และประเมินผล 

PM 06 
งานพัฒนา 
นักศึกษา 

PM 07 
งานวิจัยและบริการ
วิชาการแกสังคม PM 08 

งานวิทยบริการ 

PM 09 
งานสหกิจศึกษา/

ฝกงาน 

34 


	1
	2

